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Уважаеми Клиенти! 

Благодарим ви за покупката на  CYBEX CALLISTO! 

 

 

  



Закупихте си детска количка, подходяща за деца с тегло до 17.5 килограма. Може да се ползва само от едно 

дете.  

Уверяваме ви, че при разработката на този продукт, най-висок приоритет е безопасността, комфорта и 

лесната му употреба. При производството му се спазват висок контрол на качеството и най-стриктните 

изисквания за безопасност при употреба. 

Следвайте инструкциите за употреба и ги запазете за бъдеща справка. 

Внимание!  

Не оставяйте детето без наблюдение. Не позволявайте детето да използва количката като играчка. Винаги 

обезопасявайте детето с коланната система, така се предотвратява падане или изплъзване от седалката. 

Коланата трябва да е правилно регулиран според големината на вашето дете. Използвайте колана 

задължително веднага щом детето може да стои седнало само, без помощ.  Преди да регулирате/ отваряте/ 

затваряте количката, се уверете че в нея няма свободно-движещи се предмети. За новородени деца се 

препоръчва да регулирате облегалката в най-легналата позиция. Преди употреба на количката всички 

заключващи устройства трябва да са заключени. Безопасността на вашето дете е ваша отговорност.  

Количката е само за едно дете. Количката не е подходяща за бягане или каране на кънки. Не провесвайте 

торби по дръжките. Слагайте ги само в коша за покупки и багаж долу. Той може да поеме максимално тегло 

2кг. В противен случай количката ще бъде нестабилна. Свръх тегло в количката може да я повреди. 

Гаранционното обслужване не покрива щети причинени от неоригинални Cybex аксесоари като например 

дъждобран, борд, куки за чанти или др. При поправка използвайте само оригинални резервни части. Винаги 

преди употреба на количката проверявайте дали аксесоарите са стабилно закрепени. Когато поставяте и 

изкарвате детето си от количката, тя винаги трябва да е в позиция с активирана спирачка. Ако се налага да 

повдигате количката, например слизане или качване по стълби, изкарайте детето от нея. Не използвайте сила 

когато сгъвате и разгъвате количката, тъй като това може да я повреди. Пазете количката, ако я карате по 

неравен път. Тя може да се повреди, ако често я карате по неравни повърхности. Детето не трябва да 

използва степенката за крака, за стоене изправено на нея. Не излагайте количката на силна топлина или 

продължително слънце. 

Инструкции за поддръжка 

Потребителя е отговорен за редовната поддръжка на количката. Всички свързващи части и нитове трябва да 

са здраво закрепени и стабилни. Важно е спирачката и бутона за освобождаване на колелата да се почистват 

и третират редовно с Тефлонов спрей (сух лубрикант). С него може да третирате и останалите подвижни 

части.  След напръскване, забършете с  мека кърпа. Редовно проверявайте спирачки, колела и гуми да не 

биват повредени по време на употреба. Ако е нужно, трябва да се поправят или заменят с нови. Не 

използвайте количката, ако на вид не изглежда стабилна. Не правете модификации върху количката. Ако 

имате въпроси, се обърнете към търговеца от който е закупена или специалист. Количката трябва да минава 

пълен преглед на всеки 12 месеца. Използвайте само оригинални резервни части. Използването на други 

марки не гарантира безопасността на детето.  

Почистване  

Не използвайте абразивни препарати за почистване, дори за шасито. Използвайте мек почистващ препарат и 

подсушете внимателно. Ако количката е била изложена на солена/ морска вода, колкото може по-скоро след 

това я измийте на ръка с мек препарат и вода не по-топла от 300 
С.  

Изперете калъфката преди първата употреба на количката. Тя може да се пере в пералня 

(вижте етикета). Без центрофуга. Без гладене. Преди употреба, трябва да е изсъхнала 

добре. Всички CYBEX тъкани и материи са тествани за качество и безопасност, но ако 

количката е била изложена на вода/дъжд, е възможно по калъфката да останат мокри 

петна. За да избегнете подобни проблеми, използвайте дъждобран за количка. Не сгъвайте 

количката, ако е мокра. Изчакайте да изсъхне, с разгънат сенник. Не съхранявайте във влажна среда, това 

води то поява на мухъл.  

 

 

 



Обслужване 

Количкaта  ще ви служи безпроблемно дълго време. Суха или прашна околна среда могат да имат негативен 

ефект върху колелата и количката като цяло. За да се избегне това е нужно редовно проверяване, почистване 

и лубрикиране. Това ще осигури безпроблемно опериране с количката всеки ден. Следвайте инструкциите по-

долу, за да я запазите здрава максимално дълго. 

 

Монтаж  

Състояние на количката при пристигането и.   

1.Разгъване на количката 

а) освободете заключващия механизъм 

b) разгънете количката 

с) уверете се, че дръжката е стабилно заключена 

Уверете се, че седалката е стабилно закрепена, както и че адапторите на  коша за новородено/ столчето за 

кола са правилно свързани. 

2. Сглобяване на колелата 

a), b) сглобяване на предните колела 

с) махане на предните колела 

3. Автоматично заключване на предните колела 

- независимо в каква позиция са, предните колела могат да се застопорят автоматично, като стъпите на 

заключващия бутон. Трябва да се чуе изщракване. За да ги отключите – натиснете бутона отново, докато се 

чуе изщракване.  

4. Използване на спирачките 

-  за да активирате спирачката, наклонете лоста, който се намира над дясното задно колело.  

- ако искате да я освободите, наклонете го отново.  

5. Коланна система 

Коланите се регулират с едно движение – натискане на бутона и колана се освобождава.  

За да отключите коланната система, натиснете централния бутон, който ще позволи издърпване на колана от 

ляво и дясно, чрез дължината на ремъка, който виси надолу. За да стегнете коланите – натиснете централния 

бутон и издърпайте ремъка към вас. С едно натискане на бутона, можете да освободите или стегнете колана. 

Коланния ремък на чатала може да се регулира чрез кореспондиращия му плъзгач под калъфката.  

6. Регулиране на коланите за новородени деца  

Освободете раменните колани от триъгълника на коланната система, който се намира от долната страна на 

облегалката, под калъфката. Напълно ги издърпайте от дупките им. Прекарайте коланите през двете дупки по-

долу. Уверете се, че са здраво прикрепени към триъгълника. Регулирайте дължината им според нуждите на 

новороденото. Преминете към по-горните дупки веднага щом колана вече не пасва на големината на детето.  

7. Махане на възглавничката за глава и меките подложки на раменните колани   

a) Махнете възглавничката, ако тя вече не е удобна за детето.  

b)отлепете велкрото на възглавничката от двете страни на задната част на облегалката. 

c)освободете раменните колани от триъгълника на коланната система, който се намира от долната страна на 

облегалката, под калъфката. Издърпайте изцяло коланите от дупките им на облегалката. Изкарайте 

възглавничката от коланите. Възглавничката за глава и подложките за раменните колани могат да се ползват 

отделно.  

8. Монтаж на предпазния борд 

а) плъзнете левия и десния лост и ги вкарайте в определеното място.  

b) ако искате да го махнете – натиснете бутоните отляво и дясно и го дръпнете. 

9. Прибираща се степенка за крака 

a) за да я приберете надолу - натиснете надолу степенката в двата и ъгъла 

b)за да я върнете обратно – повдигнете я, докато усетите, че е застанала в позиция 

10. Регулиране наклона на облегалката 



a), b) издърпайте нагоре лоста за регулиране наклона на облегалката, който се намира зад нея и я 

регулирайте до желания наклон или обратно. Може да избирате между 5 позиции на наклон, включително до 

напълно легнала.  

11. Регулиране височината на дръжката 

a), b) натиснете бутона под дръжката  и я плъзнете горната и част докрай, докато се чуе изщракване. Можете 

да скъсите дръжката, като отново натиснете бутона.  

12. Сгъване на количката 

Сгъване: – преди това трябва да ивадите всички предмети от коша, да приберете сенника, да  махнете 

предпазния борд и да стегнете/ приберете колана.  

a) повдигнете нагоре централната част с лост, който се намира от задната страна на коша. 

b) натиснете надолу заключващия лост, който се намира от дясната страна, над спирачката.  

c) хванете дръжките и натиснете количката напред, сгъвайки я. 

d) натискайте я, докато се заключи. 

e) Спирачката може да се активира дори при сгъната количка, като тогава можете да я използвате за да 

опрете количката стабилно срещу стена и тя няма да се плъзга и падне. 

13. Носене на количката – издърпайте подвижната дръжка от задната дясна страна и повдигнете количката. 

14.Махане на калъфката 

-  сгънете количката съвсем леко, колкото да освободите напрежението 

- ако сенника е закрепен към количката, го махнете.  

a) отворете и освободете двете куки към които е закрепена калъфката от двете страни на количката.  

- откопчейте копчетата (4) на лентите, които свързват панелите на седалката и задната тръба на кошницата. 

- отлепете велкрото (5)  

- прекарайте слайдер ремъка (6) през дупката на калъфката на седалката. 

b) прекарайте примките в края на раменните колани през триъгълника на облегалката (7).  

c) прекарайте раменните колани през дупките на калъфката (8).  

- откопчейте копчетата в долната част на калъфката от ляво и дясно.  

- издърпайте калъфката и я приплъзнете към вас, за да я изкарате. 

Когато искате да я сложите, действайте в обратния ред.  

15. Регулируем XXL сенник с UVР50+ слънцезащитен фактор 

Закрепете адапторите на сенника към  тръбите на шасито. Ако искате да го махнете, ги изкарайте. Разгънете 

сенника и постелете задната му част зад облегалката на количката. Закрепете го с велкро. Можете да го 

разгънете до различни позиции. Може да се регулира на височина или дължина напред. Може да се прибере 

напълно и закопчае с цип. Сенника може да покрие почти напълно седалката. Височината му се променя в 

зависимост от това на каква височина ще закрепите адапторите.  

16. Махане на седалката  

- махнете сенника 

a) откопчейте копчетата, които свързват калъфката със задната част на шасито.  

b) махнете куките от страничните панели от двете страни  

с) отворете адапторите от лявата и дясната страна под седалката. 

d) издърпайте седалката напред 

е) ако искате да я сложите, действайте в обратен ред. Количката не трябва да е напълно разгъната. 

17. Прикрепяне на дъждобрана (продава се отделно)  

a) разгънете дъждобрана над количката, както е показано на снимката. 

b) закрепете го с велкро по долната и горна част на шасито. 

Изхвърляне 

Когато Cybex Callisto вече не ви трябва, е важно да изхвърлите количката на подходящото място. 

Изхвърлянето на отпадъци е различно във всяка страна. Спазвайте изискванията за вашата страна.  

 

 



Гаранция 

Гаранционните условия  важат само в страната, където този продукт е бил продаден от търговец на клиент. 

Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката 

или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. Ако се появи дефект, по наша 

преценка ще поправим продукта безплатно или ще го заменим с нов. За да се случи това купувача  трябва да 

занесе на търговеца закупения продукт, заедно с доказателство за покупката – касова бележка или фактура, 

съдържаща дата и място на покупката. Гаранцията е невалидна, ако продукта се занесе на търговец различен 

от този, от който продукта е бил закупен. Преди покупката оглеждайте и проверявайте внимателно за 

дефекти. Ако се появи такъв по време на употреба, незабавно прекратете използването и се свържете или го 

занесете на търговеца от който сте го закупили в чист и пълен вид. Преди да направите това, трябва да сте 

изчели внимателно инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива щети причинени от неправилна 

употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.) или естествено износване и скъсване. Гаранцията ще 

се спази само ако продукта е бил използван съгласно инструкциите за употреба, ако е бил поправян само от 

оторизиран персонал и ако са използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава 

или по друг начин засяга законните права на всеки потребител, вкл. искове за закононарушение на договора 

по покупко-продажба с търговеца от който е закупена кошницата. 

Производител: 
                               Вносител:  
                               Раяленд ООД,  
                               гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39 
                               тел: 052/ 566464 
                               www.rayatoys.com 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


